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NI SENDAS AL ĈIU ESPERANTISTO EN AŬSTRALIO KUN KONATA RETADRESO   
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XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tiu ĉi letero havas “hiperligiloj” al retpaĝoj   KLAKU!  KLAKU!  KLAKU! 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Sendu novaĵojn, leterojn, informojn al Roger rspring@tpg.com.au;  kaj kopiojn al Ivan ivan@melburno.org.au;  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

La Informa kaj noma paĝoj nur aperos je la dekaj kaj dekkvinaj eldonoj 
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Kara Roger ! 
    Tre koran dankon, mi ricevis ambaŭ 
gazetojn bonorde ! 
    Ne estas multaj novaĵoj el Adelajdo, 
sed ni rekomencos niajn regulajn 
kunvenojn en la Skatolfabriko la 1-an 
de februaro. Eble vi metu tion en 
"Aŭstraliaj Esperantistoj". 
Plej amike,    Bob  esperantobob@bigpond.com; 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

 

Riparo de la Beijing-Zhangjiakou ĉefŝoseo 

Aug.24. haltigis ŝarĝaŭtojn, kamionojn  

aŭtojn, por 10+tagoj.  Ĉu estas 2 lena vojo? 

 

 

新年快乐!Feliĉan Novjaron! 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Inter la 4a kaj 7a de Januaro vizitis min 
Nederlanda Esperanta paro Ton kaj Miny 
Masser. 
 La 5an ni havis malgrandan renkontiĝon kun 
kelkaj Esperantistoj por babili/kafumi en la urbo. 
Pro lastminuta aranĝo estis nur 6 el ni sed 
tamen estis agrabla kunveneto. 
 La sekvanta tago mi veturiĝis ilin al Viktor 
Harbor por vidi la etaj 
pingvenoj tiel nomataj "Fairy" 
Pingvenoj.  
Ni ne vidis tiuj kiuj elvenas   
la akvon  kiam noktiĝas, sed la 
malsanaj pingvenoj kiujn oni 
'rehejmigas'. 
Estis mallonga sed agrabla vizito, por mi eĉ pli 
interesa ĉar mi povis praktigi mian scipovan de 
la Nederlanda lingvo! Fakte dum tiaj tagoj ni 
babilis inter 3 lingvojn :Esperanta,Angla kaj 
Nederlanda!  
Indrani BeharryLall <indrani_bl@hotmail.com> 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
En la elsendo de la melburna radio 
3zzz de la 16a de januaro eblas 
aŭskulti tre longan intervjuon kun Jose 
Antonio Vergara. 
 Ĉiuj programoj aŭskulteblas ĉe 

http://melburno.org.au/3ZZZradio/ 
Nicole Else<nicole@cryogenic.net> 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

indrani_bl@hotmail.com
http://melburno.org.au/3ZZZradio/
nicole@cryogenic.net
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武汉,   Wuhan City    Ĉinio   

La ‘zebra’ strattransirejo estas 
malsparo da farbo. Homoj uzas 
transirejojn ĉar grupo da homoj estas 
pli sekura ol nur kelkaj homoj. La autoj 
igoras la transirajn lokojn. Sonorigas la 
kornon se homo kuraĝas kontraŭi sian 
iradon. Sed batu grupon estus pli 
granda problem por la veturigisto.  

La trafikaj lumoj por rajtigu 
homojn transiri havas aliajn 
problemojn. Motorbicikoj ignores 
la lumojn. Se aŭto deziras turni 
dekstren ili rajtas ignori homojn 
kaj lumojn.  

Eĉ je la trotuaro la aŭtoj iras, parkas kaj 
kolere sonorigas la kornon se homoj ne 
flankigas rapide. 
La aŭtoj regas. Homoj timigu. zorgemu  
La sistemo funkcias ĉar ebla rapideco 
plej ofte estas malpli ol 10kph. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
La bruo de la Novjaro estas senĉesa. La 
petardoj daŭre bruas. Similas la hajlo sur fera 
tegmento dum granda ŝtormo. Dauras tagojn 

 La plej uzata estas 
centoj da malgrandaj 
petardoj kunligita ĝis 10 
metran ĉenon.  
Ekbruligu ĉe la fino, kaj 
movu malproksime.  

 
 

Kelkaj artfajraĵoj ĉieliras.sed la konstruaĵoj estas 
altaj.      Kaj oni perferas la bruon 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Dum 25 tagoj mi ne vidas eĉ unuan ne 

ĉinrasan homon. Tute ne similas hodiaŭan 

Aŭstralion.  Roger Springer  rspring@tpg.com.aŭ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kiu diras ke la angla estas komprenata ĉie?? 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

La plej nova 

revuo 

Esperanto 

havas 

desegnon sur 

la kovrilo pri 

la 125 jaroj de 

Esperanto. 

Reza Kheir-
Khah donis al 
lernantoj de 
Esperanto-

kurso en baza lernejo en la suda Tajvano la 
hejmtaskon: desegni bildon pri la 125-jara 
jubileo de Esperanto. Jen unu el la 
desegnajoj, de Ailin, lia 11-jara filino. 
Dankon al Nicole Else<nicole@cryogenic.net> 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 10 aŭstralianoj jam aligxis. Inter ili Dmitry 

Lushnikov kaj gesinjoroj Cooper el NSK  
 
 Dankon al Nicole Else<nicole@cryogenic.net> 

nicole@cryogenic.net
nicole@cryogenic.net
http://www.google.com.au/imgres?q=chinese+word+for+china&hl=zh-CN&newwindow=1&sa=X&rlz=1T4ADRA_enAU438AU438&biw=887&bih=264&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=6jm4VAR3q_b87M:&imgrefurl=http://www.hellomandarin.com/blog/2009/01/30/chinese-character-china-nation%E4%B8%AD%E5%9B%BD/&docid=2y2klK-3IAbxCM&imgurl=http://z.about.com/d/chineseculture/1/0/6/2/china2.gif&w=251&h=180&ei=EI0bT4KWK465iAfmuOGCDA&zoom=1

